
 

 

Technologia dla odlewni

• maszyny i urządzenia 
odlewnicze

• części zamienne do 
mieszarek

• części zamienne do maszyn 
formierskich

• części zamienne do 
oczyszczarek odlewów oraz 
innych powierzchni 
metalowych

• przemysłowe filtry 
powietrza

• śrut techniczny metalowy 
do czyszczenia powierzchni

• ekspertyzy techniczne

• projektowanie  odlewni 
żeliwa

• maszyny do cięcia śrutu z 
drutu i blachy

• projekty wstępne i 
technologiczne

• inne prace z zakresu 
przemysłu odlewniczego w 
oparciu o bogate  
doświadczenie teoretyczne i
praktyczne

POŚREDNICTWO W ZAKUPIE UŻYWANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH 
ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE

Szanowni Państwo

W  związku  z  licznymi  zapytaniami  w  sprawie  zakupu  używanych  maszyn  i  urządzeń
odlewniczych firma CASTECH postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i kontakty
na rynku krajowym i zagranicznym i poszerzyć pomoc firmom i osobom fizycznym w pozyskiwaniu
tych maszyn.

Firma  CASTECH  oferuje  informacje  na  temat  posiadaczy  zbędnych  maszyn  i  urządzeń
odlewniczych, w zakresie:

• technik mieszania mas;
• technik formowania;
• technik oczyszczania powierzchni;
• innych technik przynależnych do technik odlewniczych.

 
Oferujemy pomoc w uzyskaniu informacji na temat:

• stanu technicznego maszyn;
• wstępnej wyceny;
• uzyskania dokumentacji techniczno-ruchowej DTR;
• udostępnienia dokumentacji konstrukcyjnej;
• udostępnienia dokumentacji fotograficznej;
• wyszczególnienia części zamiennych;
• wykonania części technologicznego zużycia i standardowych części  zamiennych;
• opracowania założeń fundamentowych pod ich nową lokalizację;
• opracowania  stanowiska  roboczego  z  użyciem  tych  maszyn  i  dodatkowym,  niezbędnym

wyposażeniem.

Wobec  powyższego  zapraszamy  posiadaczy  maszyn  i  urządzeń  odlewniczych,  które  są  na
zbyciu, o zgłaszanie się do firmy CASTECH. Pomożemy w ich upłynnieniu.
 

Zapraszamy do współpracy!

ul.  F. Rzeźniczaka 27, 65-119 Zielona Góra
tel. +48 503 144 647, info@castech.pl www.castech.pl

NIP: 925-153-99-71, Regon: 080168266
Nr konta: 26 1050 1911 1000 0091 0928 2880
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FIRMA CASTECH PILNIE POSZUKUJE:

I.  TECHNIKI MIESZANIA MAS

1. Używanych przekładni zębatych do mieszarek typu T130-0 - 2szt.
2. Używanych przekładni zębatych do mieszarek typu T171-0 - 1szt.
3. Używanych przekładni zębatych do mieszarek typu T475-0 - 2 szt.
4. Używanego gniotownika kołotokowego typu GK-1650C - 1szt.
5. Zapasowych części zamiennych do powyższych maszyn.

II.  TECHNIKI FORMOWANIA

1. Używanych formierek wstrząsowo-prasujących typu FKT-65A - 2szt.
2. Używanych formierek wstrząsowo-prasujących typu FKT-108 - 2szt.
3. Używanych formierek wstrząsowo-prasujących typu FKT-12.12 - 2szt.
4. Zapasowych części zamiennych do powyższych maszyn.

III.  TECHNIKI OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI

1. Używanych oczyszczarek bębnowo-ociernych typu OB-1000A - 2 szt.
2. Używanych oczyszczarek bębnowo-ociernych typu OB-750A - 1 szt.
3. Zapasowych części technologicznego zużycia do wirników rzutowych typu WR-100, WR-150 oraz WR-350.

Strona 2 z 2

ul.  F. Rzeźniczaka 27, 65-119 Zielona Góra
tel. +48 503 144 647, info@castech.pl www.castech.pl

NIP: 925-153-99-71, Regon: 080168266
Nr konta: 26 1050 1911 1000 0091 0928 2880


